Hlavný kontrolór Obce Veľká Ida

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

V zmysle § 18 f ods. l písm. e) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Veľká Ida za rok 2018.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Veľká Ida za rok 2018. Návrh bol zverejnený dňa 24. 4. 2019 na úradnej tabuli
a webovej stránke obce.
Návrh záverečného účtu Obce Veľká Ida, za rok 2018 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne
normy.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so – Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení ( § 9 ods.4 ).
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa
§ 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v ich
pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 - 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni programov a podprogramov. Obec
rozpočtovala v 10-tích programoch. Návrh záverečného účtu obsahuje hodnotenie programov.

Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu obce.
V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej
usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu
vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné
náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v členení
podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu.
V ZÚ nie sú obsiahnuté údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti,
pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec neposkytla žiadne záruky
v zmysle všeobecných právnych predpisov.
I.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie Obce Veľká Ida sa riadilo rozpočtom, ktorý bol zostavený ako
schodkový. Ten bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 115 / 2017
prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 7. 12. 2017. Plánovaný schodok rozpočtu bude
krytý príjmami finančných operácií.
Schválený rozpočet Obce Veľká Ida b o l v priebehu roka zmenený celkom trikrát.
- 1. zmena schválená uznesením OZ č. 20 / 2018 na zasadnutí OZ dňa 22. 3. 2018
- 2. zmena schválená uznesením OZ č. 38 / 2018 na zasadnutí OZ dňa 14. 6. 2018
- 3. zmena schválená uznesením OZ č. 69 / 2018 na zasadnutí OZ dňa 22.11.2018
Rozpočet celkove vrátane RO:
schválený PR

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie – prebytok

2 810 563,00
2 802 943,00
7 620,00

čerpanie PR
3 353 121,00
3 369 133,94
3 341 425,84
3 364 635,44
11 695,16
4 498,50

upravený PR

Bežný rozpočet
schválený PR

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie – prebytok

2 700 563,00
2 679 043,00
21 520,00

čerpanie PR
3 243 121,00
3 355 399,01
3 213 125,84
3 253 725,09
29 995,16
101 673,92
upravený PR

11
Kapitálový rozpočet:
schválený PR

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie - schodok

10 000,00
42 500,00
32 500,00

upravený PR

10 000,00
47 500,00
37 500,00

čerpanie PR
231,03
29 493,14
29 262,11

Finančné operácie:
schválený PR

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie – schodok

100 000,00
81 400,00
18 600,00

upravený PR čerpanie PR
100 000,00
13 503,90
81 400,00
81 417,21

18 600,00

67 913,31

Plnenie rozpočtu príjmov :
V rozpočtovom roku 2018 boli príjmy naplnené na 119,87 %
z toho bežné príjmy na 124,24 %
kapitálové
a finančné operácie

2,31 %
13,50 %

BEŽNÉ PRÍJMY /bez RO/
Bežné príjmy boli dosiahnuté v čiastke 3 264 432,57 € oproti rozpočtovaným 3 186 636 €,
j. prekročené o viac 77 796,57 €. Plnenie bolo na 102,44 %.

t.

Daňové príjmy
Daňové príjmy sa na bežných príjmoch podieľali čiastkou 1 187 948,08 € t. j. 36,39 %
a celkových príjmoch 43,80 %.
Daňové príjmy boli naplnené v čiastke 1 187 948,08 € oproti plánovaným 1 161 500 €,
čo je viac o 26 448 € . Plnenie daňových príjmov bolo na 102,07 %. Príjmy boli plnené
hlavne :
a) Výnosom z dane z príjmov FO zo Štátneho rozpočtu čiastkou 1 076 781,85 €, čo je
najvýznamnejšia a zákonom zaručená položka príjmu do obecného rozpočtu.
Plnenie bolo na 100,63 %.
b) Daňou z nehnuteľnosti je daňou z pozemku, stavieb a bytov dosiahnutej v čiastke
68 398,99€. Plnenie bolo na 121,06 %.
Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v čiastke 3 645,30 €.
c) Daňou za psa, bola naplnená čiastkou 678,20 €.
Plnenie bolo na 67,80 %.
Obec eviduje pohľadávky na dani za psa v čiastke 196,31 €.
d) Daň za ubytovanie bola vybratá v čiastke 424 €.
e) Poplatok za komunál. odpad a drob. stavebný odpad bol vybratý v čiastke 41 664,84€
oproti rozpočtovaným 34 000 €. Plnenie bolo na 122,54 % .
Obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v čiastke 18 299,98 €.

Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy boli dosiahnuté čiastkou 186 455,37 €.
Nedaňové príjmy boli naplnené hlavne:
a) Príjmami z vlastníctva majetku, a to prenájmu pozemkov, budov, priestorov
a objektov v čiastke 106 053,25 € oproti 77 500 €. Plnenie 136,81 %.
Obec eviduje pohľadávky na soc. nájomných bytoch dani z nehnuteľnosti
v čiastke 20 977,85 €.
b) Administratívnymi a inými poplatkami ako príjmom za úroky z prostriedkov na
účtoch v bankách a pod v čiastke 62 751,11 € oproti 57 00 €. Plnenie 101,21 %.
Obec eviduje pohľadávky pri admin. a iných poplatkoch v čiastke 11 195,71 €.
b) Ostatné nedaňové príjmy boli tvorené drobnými službami obyvateľom obce 17 651,01
€ oproti 7 000 €. Plnenie 252,15 %.

Ostatné bežné príjmy – Granty a transfery
Obec prijala dotácie formou
- bežných transferov od MŠ, MV, ŠR a EFRR, ÚPSV a R, ESF, FSR a Fondu na rozvoj
kultúry národnostných menšín, právnických osôb a pod., v čiastke 1 890 029,42 €,
rozpočtovaných bolo 1 878 616 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy boli naplnené v čiastke 231,01 €, rozpočtované boli v čiastke 10 000 €.
Jedná sa o príjmy z predaja majetku obce
Prostriedky rezervného fondu v roku 2018 neboli čerpané. Na účte RF je evidovaný zostatok
v čiastke 16 549,45€.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v čiastke 100 000 € a dosiahnuté v čiastke
13 503,90 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov:
V rozpočtovom roku 2018 boli výdavky naplnené na 120,03 %
z toho bežné výdavky na
kapitálové

121,45 %
69,39 %

a finančné operácie

100,02 %

BEŽNÉ VÝDAVKY /bez RO/
Bežné výdavky boli rozpočtované v čiastke 2 679 043 € a čerpané v čiastke 3 253 725,09 €
Plnenie bolo na 121,45 %. Bežné výdavky tvorili 99,70 % celkových výdavkov obce.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky boli v rozpočte schválené v čiastke 42 500 € a čerpané v čiastke
29 493, 14 €, čo predstavuje plnenie na 69,39 %.
Najväčším dielom na kapitálových výdavkoch sa podieľal šport čiastkou 21 393 €.
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v čiastke 81 400 € a realizované v čiastke
81 417,21 €, ako splátka leasingu 5 822,76 € a úverov 75 594,45 €.
Obec prijala - bežné

transfery v čiastke 1 890 029,12 €,

Obec poskytla transfer 7 žiadateľom v čiastke

Bilancia

aktív

a

27 500,00 €.

pasív

Obec Veľká Ida vykazuje k 31.12. 2018 majetok nasledovne:
021 - budovy, stavby
022 - stroje, prístroje
023 – dopravné prostriedky
028 – Drobný dlhodobý hmotný
031 – pozemky
032 – umelecké diela
042 – obstaranie DHM
069 – akcie VV a K

3 250 799,13 €
67 652,51 €
950,06 €
49 506,06 €
1 279 407,94 €
7 626,00 €
218 536,38 €
561 010,42 €

Obec vykazuje k 31.12.2018
finančný majetok na nasledovných účtoch – 211 – bankový účet v čiastke

283 992,75 €

Bežné účty
Pokladňa
Peniaze na ceste

277 290,23 €
5 648,72 €
1 027,38 €

Bežné účty peň. fondov: - rezervný fond
- soc. fond
- fond opráv 2 x 16 BJ

16 549,45 €
4 786,44 €
7 345,00 €

Obec eviduje pohľadávky - v poplatkoch za KO, nájomné a pod. v čiastke

52 473,56 €

- v daňových pohľadávkach v čiastke

3 841,61 €

V pasívach obec eviduje - krátkodobé záväzky v čiastke 214 557,93 €.
Voči - zamestnancom na mzde a odvodoch do fondov
a dani zo mzdy za 12 / 2018
- dodávateľom
- preddavky prijate
- ostatné transfery
dlhodobé záväzky v čiastke 1 276 457,94 €.
-

úvery
soc. fondu
záväzky z nájmu
iné záväzky

93 495,21 €
110 094,49 €
3 968,23 €
7 000,00 €

1 232 828,32 €
22 361,55 €
16 100,45 €
5 167,62 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec eviduje nasledovné bankové úvery so stavom k 31.12.2018.
OTP banka a.s.
OTP banka a.s.
ŠFRB SNJ 24 b.j.
ŠFRB SNJ 13 b.j.
ŠFRB SNJ 2x16 b.j.
ČSOB Leasing a.s.

nákup mobil. Domov
oprava komunikácií
výstavba bytov
výstavba bytov
výstavba bytov
automobil

80 000,00
19 624,88 20. 7.2020;
120 000,00
81 889,34 21. 6.2022
75 151,03
51 280,28 10. 3.2038
109 053,00
86 248,36 11.10.2041
181 640,00 1 065 147,87 1. 8.2045
28 984,12
16 100,45 29. 5.2020

Výsledok hospodárenia:
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
výsledok hospodárenia
prebytok

3 355 399,01
231,03

3 253 725 09
29 493,14

101 673,92
- 29 262,11
72 411,81

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10
ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia
MV SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie.
Podľa postupov účtovania výsledok sa zisťuje prostredníctvom účtu 431 – Výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie.
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, neboli vylúčené nevyčerpané účelové
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko
poskytnuté prostriedky a dotácie boli aj použité do konca roka, keďže podliehali povinnému
ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Keďže obecné zastupiteľstvo rozhoduje o použití prebytku hospodárenia, bol mu
predložený návrh na schválenie záverečného účtu hospodárenia s účtovným prebytkom
rozpočtu v čiastke 72 411,81 €.
Predložený návrh na schválenie záverečného účtu obsahuje aj finančné prostriedky
ktoré sú súčasťou rozpočtu roku 2018 a je ich možno použiť do konca maca 2019, vylučujú sa
z prebytku hospodárenia roku 2018 v čiastke 7 607,76 €.
Keďže tieto čiastky v celkovej výške 7 607,76 € sa z prebytku hospodárenia vo výške
72 411,81 € odpočítajú, skutočný prebytok hospodárenia v čiastke 64 804,05 € sa prevedie do
fondov vedených obcou. Z toho najmenej 10 % do rezervného fondu.
Záver:
Návrh záverečného účtu Obce Veľká Ida za rok 2018 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Veľká Ida za rok 2018 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2018 a hospodárenie obce za rok 2018 je v súlade
s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy boli dané k overeniu audítorovi.
Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Veľká Ida za rok 2018 k 31. 12. 2018 a
výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Veľká Ida za rok 2018 výrokom:

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide za rok 2018
schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad

Vo Veľkej Ide dňa: 21. 6. 2019

Ing. Jaroslav Hospodár
HK Obce Veľká Ida

